Vansjø båtforening
Vansjø Båtforening er en ideell forening med ca 350 medlemmer, som gjennom 30 år og ti-tusenvis av
dugnadstimer sakte men sikkert har bygget opp havna med klubbhus, utleielokaler, opplagsplass, 200
båtplasser og parkeringsplass til ca 150 biler.

Foreningens tiltak for allment tilgjengelig friluftsliv
Frem til 2015 driftet foreningen også Elverhøy som allment tilgjengelig utfartssted på dugnad. På
foreningens initiativ, og med imøtekommende politikere, ble Elverhøy overtatt av Moss kommune som
skulle drifte dette videre på betingelse om allmenn tilgjengelighet.
I Ørebukta leier foreningen i dag ut kanogarasje m/parkering til Moss kommune ved Leirskolen i Vansjø.
Dette viser noe av foreningens sterke engasjement for Vansjø som allment tilgjengelig friluftssted.

Havnas kapasitet
Foreningen, som ikke mottar kommunal støtte, har som primær oppgave å ivareta havna for sine
medlemmer.
Foreningen har opplevd en stadig økende pågang fra enkeltpersoner og foreninger som ønsker å benytte vår
båthavn til parkering, utsetting og lagring av båter, kanoer og kajakker. For å imøtekomme dette har
foreningen etablert sjøsetting med betalings-bom og opprettet gratis gjesteparkering.
Dessverre viser det seg at den økende interessen har medført at parkeringskapasiteten i havna ved flere
anledninger har vært sprengt, slik at våre egne medlemmer og leietakere ikke har fått parkert. Havnestyret
har derfor valgt å henvise utsetting av kano og kajakker til andre, mer egnede steder, som Nesparken,
Holmsbu bukt, Vaskeberget og lignende.

Skilting
Intensjonen var å oppdatere skiltingen for å informere om dette. Foreningen ser imidlertid at skiltet som ble
valgt var feil, og vi endrer selvfølgelig dette.

Offentlig tilrettelegging
Kajakk- og kanopadling er en fritidssyssel i sterk vekst, og behovet for tilrettelagte plasser for utsetting og
parkering i tilknytning til Vansjø vil nok bare øke i tiden fremover.
Her er det naturlig at kommunene rundt Vansjø, som har ansvaret for tilrettelegging av friluftsaktiviteter, i
samarbeid med andre lag og foreninger som retter seg mot denne type aktiviteter, i langt sterkere grad
kommer på banen.
Styret vil derfor ta initiativ til et møte med kommunene, Moss kajakk-klubb, og andre aktuelle lag og
foreninger for å diskutere muligheter til tilrettelegging for utleie, utsetting og parkeringsmuligheter i
tilknytning til Vansjø. Det vil også bli avholdt ett medlemsmøte, i forkant av årsmøtet, hvor dette vil være ett
av temaene.
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